
แบบส ารวจ 
ผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 และ  
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ค าชี้แจง :  
1. การส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้  
    1.1  เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 
    1.2  เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
2. ข้อมูลที่ได้รับจากท่านส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีสอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด  ขอให้ตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริง 

และชัดเจนที่สุด 
 3. แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. ชื่อ         นางสุพัตรา             ชื่อสกุล        สุคนธชาติ         .     
2. ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ   สายสนับสนุนวชิาการ   สายบริหาร (หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ)   
3. ต าแหน่ง/ลักษณะงาน.    บุคลากรปฏิบัติการ                        . 
4. สังกัด สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน    งานบริหารบุคคลและนิติการ     .คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง...     กองกลาง    ส านักงานอธิการบดี                            . 
5. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง/หัวหน้างาน/ประธานสาขา   นางสาวอังคณา  ศิริกุล        .     
 
 



2 
ตอนที่ 2  ข้อมูลผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ที่ท่านได้พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ                            
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของท่านอย่างไรบ้าง  

ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/ 
ผู้จัด(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้เพื่อ
พัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมท าผลงาน
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น 
 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-ศึกษาด้วยตนเอง 
-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

13 – 14 
พฤศจิกายน 2557 

งานบริหารบุคคล
และ 
นิติการ/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

- ทราบถึงแนวทาง 
ในการด าเนินการจัดท า
เอกสารเพ่ือประกอบ 
การขอก าหนดต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น 

- วิเคราะห์งานประจ าได้ 
สามารถก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

2. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ศึกษาดูงาน 26-30 เมษายน 
2558 

มหาวิทยาลัยสุราฎร์
ธานี 

- ส่งเสริม สนับสนุน  
งานด้านบริหารบุคคลฯ 
และพัฒนางานด้านการ
บริหารบุคคลให้ทันสมัย 
มีความรวดเร็ว และเพ่ิมระ
สิทธิภาพในการท างาน 
- ได้แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบุคลากรต่าง
หน่วยงาน และสร้าง
เครือข่ายงานบริหารบุคคล
ฯ ระหว่างมหาวิทยาลัย 

- น าความรู้มาปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงาน โดยการน า
เทคโนโลยีมาเข้าใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 
หน่วยงาน/สถานที่/ 

ผู้จัด(ถ้าม)ี 
ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 28 กรกฎาคม 
2558 

งานบริหารบุคคลและ 
นิติการ/ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

-ทราบถึงกระบวนขั้นตอน
ในการใช้กฎหมาย และ
การน ากฎหมายมาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

- น าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้ และ
สามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดท าแผน และประเมินผล
โครงการ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 

10 – 11 กรกฎาคม 
2558 
 

กองนโยบายและแผน/ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

- ทราบถึงกระบวนการ
ประเมินผลโครงการ ระดับ
คณะ ส านัก สถาบัน กอง 
งาน  
และระดับสาขาวิชา  
ได้อย่างถูกต้อง 

- น าความรู้มาพัฒนางาน 
สามารถประเมินโครงการ
ได้อย่างถูกต้อง 

 

4. โครงการอบรม “การพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ" 

- พบผู้เชี่ยวชาญ 18 มิถุนายน 2558 งานบริหารบุคคลและนิติ
การ/ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

- ทราบวิธีการพัฒนา 
สรรถนะ และการปรับ
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน วิธีการสร้าง
ความสุขในการท างาน 
และการให้บริการที่ดี  

- น าความรู้มาพัฒนาการ
ให้บริการ การพัฒนางาน
บริการ การปรับทัศนคติ 
ในท างาน และท าให้เกิด
ความสุขในการท างานได้ 
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ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 
หน่วยงาน/สถานที่/ 

ผู้จัด(ถ้าม)ี 
ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
“การเขียนวิจัยในการปรับปรุง
และพัฒนางานเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ” 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

29 -30 มิถุนายน 
2558 และ 1 
กรกฎาคม 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์บริการงานวิจัย
ลักษณะพิเศษ/ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช  

- ทราบถึงหลักการและ
กระบวนการของการท า
โครงการวิจัยในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
- สามารถท าโครงการวิจัย 
และเขียนงานวิจัยเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

- น าความรู้ที่ได้ ไปสร้าง
ผลงานวิจัยในการปรับปรุง
และพัฒนางานที่
รับผิดชอบเพื่อเลื่อนระดับ
ไปเป็นระดับต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ 

 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ
หัวหน้างานมืออาชีพ”  

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

7 – 11 กันยายน 
2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ร่วมกับ สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

- เพ่ือยกระดับความรู้ 
ความสามารถและเตรียม
ในการก้าวสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  

- มีความพร้อมในการ 
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

       

 

หมายเหตุ :  ค าอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://plan.snru.ac.th/ 
       * วิธีการพัฒนา   :  T = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (Training)          C = การสอนงาน (Coaching)                           OJT = การปฏิบัติในงาน (On the job training)       

                                           F = ศึกษาดูงาน (Field Trip)                     E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing)           P = มอบหมายงาน (Project Assignment)          
                               S = ศึกษาด้วยตนเอง (Self  Study)                 J  = แลกเปลี่ยนงาน (Job  Swap)                           A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action learning)                   

                                          M = พี่เลี้ยง (Mentoring)                        W = ติดตามผู้มปีระสบการณ์ (Work  Shadowing)    OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบุ  
 
 

http://plan.snru.ac.th/


5 
 
ตอนที่ 3  ข้อมูลการความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ท่านต้องการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของท่านอย่างไรบ้าง  

โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1. โครงการประชุมวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาระบบงาน
บริหารและธุรการ ครั้งที่ 4  
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้
ยั่งยืน” 

- พบผู้เชี่ยวชาญ 
 

25–26 พฤศจิกายน  
2558 

ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท) 
และเครือข่ายหัวหน้า
ธุรการภาควิชา  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เพ่ือพัฒนาความรู้  
และศักยภาพให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
ทันต่อเหตุการณ์ และมีความ 

- ทราบถึงแนวทางการ
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“การประเมินค่างาน และการ
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานจาก
งานประจ าของกองนโยบายและ
แผน” 
 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

15 – 16 ธันวาคม 
2558 

กองนโยบายและ
แผน/ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

- ทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ทักษะการเขียนแบบประเมิน
ค่างาน และการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากงานประจ าเพ่ือ
ขอก าหนด 
ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

- ทราบถึงเส้นทางความ
กว้าหน้าในอาชีพของ
ตนเอง และสามารถเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

3. โครงการอบรม  
“การจัดท ากรอบต าแหน่ง  
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ” 
 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

15 -16 กุมภาพันธ์ 
2559 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการ/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

- เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ  
- เพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และจัดท า
กรอบอัตราก าลังและ
ต าแหน่งให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้ 

 

4. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ ณ กอง
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ม.บูรพา 

- ศึกษาดูงาน 20–23 มกราคม 
2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา - ศึกษารูปแบบวิธีการ 
ปฏิบัติงาน กองบริหาร 
งานบุคคลฯ ม.บูรพา  
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรต่าง
หน่วยงาน 
- น าความรู้มาพัฒนางานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- น าความรู้มาพัฒนา
ระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

5. โครงการจัดท าประมวล
กฎหมายและฐานข้อมูลทาง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

- ศึกษาดูงาน 20–23 มกราคม 
2559 

- มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

- ศึกษารูปแบบวิธีการ 
เก็บรวบรวมกฎหมาย  
เทคโนโลยีที่น ามาใช้งาน ของ 
ม.ธรรมศาสตร์ 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรต่าง
หน่วยงาน 
- น าความรู้มาพัฒนางานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- น าความรู้มาพัฒนา
ระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

6. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
เรื่อง “การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
บุคลากรสายวิชาการ 
(Career Path)” 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

เดือนมีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลและ
นิติการ/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 

- ทราบถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของตนเอง และสามารถ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรสาย
วิชาการ สนับสนุนวิชาการยุค
ใหม่ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

15 มีนาคม 2559 - งานบริหารบุคคล
และนิติการ 

- เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มี
จิตส านึกรัก ผูกพัน และมี
ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  

 
 

- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการพัฒนา 
นโยบาย กฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

       

หมายเหตุ :  ค าอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://plan.snru.ac.th/ 
       * วิธีการพัฒนา   :  T = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (Training)          C = การสอนงาน (Coaching)                           OJT = การปฏิบัติในงาน (On the job training)       

                                           F = ศึกษาดูงาน (Field Trip)                     E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing)           P = มอบหมายงาน (Project Assignment)          
                               S = ศึกษาด้วยตนเอง (Self  Study)                 J  = แลกเปลี่ยนงาน (Job  Swap)                           A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action learning)                   

                                          M = พี่เลี้ยง (Mentoring)                        W = ติดตามผู้มปีระสบการณ์ (Work  Shadowing)    OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบุ  
  
***เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จขอความกรุณาส่งคืนที่ กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4  เพื่อกองนโยบายและแผนจักได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมและน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป*** 

http://plan.snru.ac.th/

